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Tässä TurkuMission tuorein uutiskirje
Eilen saimme jo aloittaa vuoden 2019 yhteisellä
rukouksella ja ylistyksellä ja Pekka Perhon vahvalla
opetuksella Mikaelin kirkossa. Jo siellä sain kuulla
paljon innostunutta ja kiitollista palautetta illasta ja
sen annista. Pyhä Henki oli voimakkaalla tavalla
kaikessa läsnä, hoiti, eheytti ja paransi. Rukous oli
läsnä monissa eri muodoissa, ensin rukoiltiin henk.
koht. rukousaiheiden puolesta, sitten siunattiin
läheisiä ja rakkaita ja pyydettiin Jeesuksen
kosketusta heidän elämäänsä. Pastorien
rukouksessa nousi esiin monenlaiset rukousaiheet
Turun ja sen alueen ihmisten ja seurakuntien
puolesta. Siinä pyydettiin myös herätystä, rukoiltiin
sovintoa, sovitusta ihmisten välille, pyydettiin
Jeesuksen lohduttavaa, parantavaa ja uutta luovaa
kosketusta erityisesti heikommassa asemassa
olevien (mm lapset, nuoret, lapsiperheet,
vanhukset) puolesta, rukoiltiin yhteyden
vahvistumista ja meitä erottavien väärien rajaaitojen kaatumista. Samalla muistettiin myös kiittää
Isää kaikesta hyvästä, jota saimme kokea ja
vastaanottaa v. 2018 aikana. Kaikkien kristittyjen
yhteinen uudenvuodenjuhla päättyi täyden salin
loppuylistykseen ja rukouspalveluun.
RUKOUSPÄIVÄ LA 23.3.
TurkuMissio on järjestänyt tähän asti lähinnä Turku
rukoilee –iltoja, mutta päätimme panostaa
kevätkaudella vielä hiukan enemmän yhteiseen
rukoukseen. Siksi järjestämme kokonaisen
rukouspäivän, johon olemme kutsuneet Ugandasta
monille tutun rukousjohtajan - anglikaanipastori
Medad Birundin opettamaan ja viemään meitä
syvemmälle rukouksen maailmaan. Halumme on
vaikuttaa syvemmin ja voimakkaammin meille
rakkaan Turun alueen hengelliseen ilmapiiriin. Laita
päivä (23.3 klo 10-16) jo kalenteriin ja tule mukaan
Varissuon kirkolle ja nappaa ystäväsi mukaan.
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KEVÄTKAUDEN TURKU RUKOILEE -ILLAT
Kevätkauden Turku rukoilee -illat järjestetään tuttuun
tapaan seuraavan aikataulun mukaan:
Ti 1.1. 2018 klo 18 Mikaelin kirkko, uudenvuodenjuhla.
Pekka Perho, musiikki Heikkilä housebänd
To 7.2. klo 19 Evankeliumintalo, Vähä Hämeenk 16
Rukousaiheena ystävyys, särkyneisyys, Aino Vesti,
La 23.3. klo 10-16 Varissuon kirkko, Kousank. 6,
Turku rukoilee rukouspäivä, opetus Medad Birungi,
Ke 3.4. klo 19 Helluntaiseurakunta, Puistok 6,
New Generation – nuori sukupolvi johtamassa rukousta
Ville Anttila ja Matti Hernesaho
Ke 8.5. klo 19 Vapaakirkko/Hope, Tuureporink. 10
rukousta myös Turun kukkuloilla
Pasi Jaakkola
Löydät nämä myös TurkuMIssion omilta sivuilta
www.turkumissio.fi tai sitten Facebookista
https://www.facebook.com/turkumissio/
SOMEVASTAAVA
Etsimme somemaailmassa työskentelemään tottunutta
nuorta aikuista vastaamaan TurkuMission netti- ja
Facebook-sivuista. Työstä luvassa palkkio. Ota yhteys
pp.missio@gmail.com.
Lämpimin siunauksen terkuin

Pekka Heikkilä
Toiminnanjohtaja TurkuMissio ry
PS Laitan liitteeksi myös 6.-9.1. 2019 järjestettävän
Turun helluntaisrk:n rukoustapahtuman mainoksen.
Siellä vieraana toinen tuttu ugandalainen rukousjohtaja
Michael Kimuli. Lämpimästi tervetuloa myös niihin!

